
ATA DA 6ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO BIÊNIO 2019/2020 DO 
CONSELHO MUNICIPAL PARA PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL – COMVIDA. 

 

 
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e 

trinta minutos, em segunda chamada, realizou-se a 6ª. Assembleia Geral Ordinária do 

biênio 2019/2020 do Conselho Municipal para Proteção à Vida Animal – COMVIDA, na 

PRODESAN à Praça dos Expedicionários nº. 10, com a seguinte Ordem do Dia: 1 – 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da 6ª. Assembleia Ordinária; 2 - Projetos  

Educativos  da CODEVIDA  –  apresentação  Sra.  Leila Abreu; 3 - Comunicados da 

Secretaria; 4 – Assuntos Gerais. Conselheiros presentes: Srs.(as). Andréa Vieira Setúbal 

– SEMAM, Cristiano Silva Souza e Laerte Carvalho Gonçalves de Souza – SMS, Marília 

Asevedo Moreira, Denise Rosas Augusto e Nadir Pereira Christo Coscia – DVA, João 

Alberto Paschoa dos Santos – Conselho de Biologia, Roberto Antônio da Silva Oliveira 

(SEFIN), Agar C. A. de Perez - CRMV e Elias Silva - SESEG. Justificadas: UNISANTOS, 

UNIP. Ausentes: SEDS, SEDURB, SETUR, Rita Caramez, Maria Regina C. Mobrizi, 

Bruno Matsumoto Ruiz, Erika Conzo Rios, José Roberto Castro Santos - ONG DV, André 

Luiz R. P. Alves – Drogavet – Empresas, Anna Carolina Sposito Cortez (UNIP – 

Discente), Ednaldo Ferreira da S. Fº. (UNISANTOS – discente), Cap. Wilson Vaccaro 

Moraes - Bombeiros , Ricardo Bussotti Nogueira - Polícia Ambiental. Convidados: Sr.(a). 

Leila Abreu - CODEVIDA e Rogério Mendes - SESEG. A Presidente Sra. Andrea 

cumprimentou os presentes. Em seguida, passou ao item 1 e perguntou se os 

conselheiros aprovavam a Ata, todos a consideraram aprovada. No item 2, Sra. Leila 

iniciou a apresentação participando que a CODEVIDA é um órgão de bem-estar à vida 

animal, cuja função é prioritariamente o controle populacional de animais e segundo a 

OMS - Organização Mundial de Saúde, a castração é o primeiro meio de controle, pois 

não existem lares para todos animais. Salientou que o abandono é um problema social 

existente no mundo todo. Participou sobre estimativa onde apontou que a CODEVIDA 

recebe em média de 120 a 150 pedidos/mês, solicitando o recolhimento de animais, e se 

incluir as que ocorrem através das redes sociais, este número chega perto de 500. 

Informou que a CODEVIDA disponibiliza 02 ônibus para atendimento de castração. 

Ressaltou sobre o tratamento efetuado nos dois ambulatórios (com sala de fluídos, sala 

pré-cirúrgica e centro cirúrgico) não efetuando apenas ortopedia. Expôs os projetos 

atuantes na CODEVIDA: 1º. Role Animal – todas as tardes, as pessoas podem levar os 

animais para passear; 2º. Padrinho de fim de semana – podem levar os animais para sua 

própria residência nos finais de semana; 3º. Campanha de Vacinação (V8) atendimento 

para os animais (castrados) de população carentes; 4º. Projeto Minha Escola Respeita os 

Animais (M.E.R.A), com atendimento em escolas públicas (do 5º.s anos) o objetivo é a 

empatia dos sentimentos do ser humano e do animal (tristeza, medo do abandono, 



angustia, fome e vontade de brincar), ajudando em como identificar maus tratos nos 

animais e de como falar e abordar, participando do projeto também a cachorrinha Jolie e 

no final da apresentação, as crianças ganham um boné e são diplomados como fiscal da 

vida animal; 5º. Feiras de Adoção – adoção de animais; 6º. Projeto Pelos Amigos – visitas 

em asilos com os animais; 7º. Projeto HOPE – são trabalhos realizados em cães 

traumatizados, tratados individualmente por pessoas pré-selecionadas e devidamente 

instruídas, ocorre aos sábados; 8º. Projeto aconchego felino – realizado no gatil com 

brinquedos específicos para atividades físicas de gatos, momento em que as pessoas 

tem contato direto. Ao final agradeceu a todos. Sra. Leila informou que a divulgação dos 

projetos ocorre pela mídia (página da prefeitura e televisão). Participou sobre decreto 

municipal da proibição de feira de adoção de animais não castrados. Sra. Denise reiterou 

que além da questão da não castração, não há vermifugação e vacinação. No item 3, 

Comunicados da Secretaria, a Presidente informou sobre resposta ao ofício enviado à 

SEMAM, referente a colocação de câmeras de segurança de monitoramento na rua de 

acesso à CODEVIDA e disposição de um veículo para área Continental, no qual esta 

comunicou que, em referência a colocação de câmeras, não há recurso disponível e que 

não há veículo a disposição para ser um posto móvel na área continental. Em Assuntos 

Gerais, a Presidente participou que o vereador Benedito Furtado enviou verba 

parlamentar no valor de R$ 182.000,00, para ampliação da CODEVIDA. Sr. Roberto 

informou que este período de agosto/2019 é oportuno para solicitação de emendas 

parlamentares. Na reunião definiu-se a formação da Comissão de Relações Públicas que 

será composta pelos seguintes membros: Sras. Marília Asevedo, Nadir Pereira Christo 

Coscia e Denise Rosas Augusto (DVA) e que estas efetuarão minuta de ofício quanto a 

solicitação de emendas parlamentares para 2020 e direcionadas aos vereadores da 

Câmara Municipal de Santos. Sr. João (Cons./Biologia) reiterou da necessidade de 

reunião para tratar sobre o apoio voluntário (universitários/biologia) nos projetos da 

CODEVIDA. Sra. Leila informou que tem grande interesse na questão e formalizará a 

reunião na qual participarão membros do COMVIDA, representantes do Cons. Biologia, 

UNIP e UNISANTOS.  Esta relatou que as Universidades Estaduais possuem residência 

em medicina veterinária, o mesmo não ocorrendo nas universidades privadas. Não 

havendo mais nada a ser tratado, a Sra. Presidente encerrou a Assembleia, agradecendo 

a presença de todos, para a lavratura da presente Ata, que vai assinada por mim, Glaucia 

Santos dos Reis                                 e pela Presidente Sra. Andréa Vieira Setúbal. 
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